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Jonathana, Matthew, Marca i Sophii,

które codziennie mnie inspirują
– Robert S. Friedman

Dla moich wnuków, Justina, Franczeski i Jackiego
– Frank Riccio





Bystry i radosny chłopiec, Milton, kochał całym 
sercem  swoją mamę, tatę, kota Przytulaka i piękny 
dom, w którym wszyscy mieszkali.



W wolnym czasie uwielbiał grać w dwa ognie.

Uwielbiał szkołę i swoją nauczycielkę, panią Ferguson.





Jednak najbardziej lubił chodzić z tatą do lodziarni, 
gdzie – oczywiście po obiedzie! – jadał swój ulubiony 
deser lodowy.



Pewnego dnia, gdy Milton wybrał się ze swoim kolegą 
Tymkiem na szkolne boisko, aby pograć w piłkę, spotkał 
chłopca o imieniu Carter, który był od niego znacznie 
wyższy i, co gorsza, nie wyglądał na zbyt miłego. Carter 
wykręcił twarz w okropnym grymasie i powiedział: 
„Milton. Co to w ogóle za imię? Jesteś dziwadłem”.

Nagle chłopiec popchnął Miltona tak mocno, że ten 
upadł na ziemię i obdarł sobie kolana.


	Pusta strona
	Pusta strona

